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 یفهرست عالئم اختصار: 1جدول 

 عنوان کامل عنوان اختصاری

 مدار موادمخدر دادگاه درمان د.د.م.م

 قانون مجازات اسالمی ق.م.ا

 قانون آئین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک

 قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م

قانون منع کشت  ششتخا....   
1334 

 7/8/1334قانون منع کش  ششخا. و استعمال تریاک مصوب 

قانون اصالح قانون منع کش  
 1338ششخا.... 

 1334قانون مربوط به اصالح قانون منع کش  ششخا. و استعمال تریاک 
 19/2/1338مصوب 

 1348... مجازات دیقانون تشد
مندرج در قانون اصتالح قتانون    میجرا یاصل نیمجازات مرتکب دیقانون تشد

 نیمرتکب ریمجازات سا یو اجرا بیتعق یمنع کش  ششخا. و اجازه موقوف
 31/3/1348 مذکور میجرا

 1359قانون تشدید مجازات... 
و  ینیموادمخدر و اقدامات تأم میجرا نیمجازات مرتکب دیتشد یقانون حهیال

 یشتورا  19/3/1359کار معتادان مصتوب   منظورِ مداوا و اشتغال به به یدرمان
 انقالب

 3/8/1367قانون مبارزه با موادمخدر  1367ق.م.ب.م.م 

 1376ق.ا.ق.م.ب.م.م 
 بته آن مصتوب   یقانون اصالح قانون مبارزه بتا موادمختدر و ااحتاق متواد    

3/8/1367 

ق.ا.ق.م.ب.م.م اصتتتتتتتال یه 
1389 

 9/5/1389مصوب  1376قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر  هیاصال 

... ادیت از اعت یریشگیپ نامه نیآئ
1377 

از افراد درمعرضِ شطر   یدرمان معتادان و  ما اد،یاز اعت یریشگیپ نامه نیآئ
 ستاد مبارزه با موادمخدر 20/11/1377مصوب  ادیاعت

 15متتاده  1تبصتتره  نامتته نیآئتت
 ق.ا.ق.م.ب.م.م هیاصال 

بته موادمختتدر و   ادیت اعت بیمراکت  مجتتاز درمتان و کتا   آستت    نامته  نیآئت 
قتانون اصتالح قتانون     هیاصتال   15متاده   کی ا موضوع تبصره  روانگردان

 17/2/1391مبارزه با موادمخدر مصوب 

متاده   کیت تبصره  دستورااعمل
 ق.ا.ق.م.ب.م.م هیاصال  15

 ،یردواتت یغ ،یو نظارت بر مراکت  مجتاز دواتت     یریمد س،یتأس دستورااعمل
معتادان موضوع  بینهاد درمان و کا   آس مردم ی ا سازمان ایو  یشصوص
قتانون اصتالح    هیاصتال   15متاده   کیتبصره  نامه نیآئ 3ماده  کیتبصره 

 26/4/1391قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 
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 15متتاده  2نامتته تبصتتره  آئتتین
 ق.ا.ق.م.ب.م.ماصال یه 

 2موضوع تبصره  بضاع  یمعتادان ب بیدرمان و کا   آس یینامه اجرا آئین
 27/9/1396 یقانون مبارزه با موادمخدر با اصال ات و ااحاقات بعد 15ماده 

اصتتال یه  16نامته متاده    آئتین 
 ق.ا.ق.م.ب.م.م

نامه اجرایی مراک  نگهداری، درمان و کا   آستیب معتتادان موضتوع     آئین
 27/9/1396قانون مبارزه با موادمخدر مصوب  16ماده 

مراقب  بعد از شتروج   نامه نیآئ
 معتادان

قتانون   16متاده   1مراقب  بعد از شروج معتتادان موضتوع تبصتره     نامه نیآئ
 11/8/1392مصوب  مبارزه با موادمخدر

دستتتورااعمل مراکتت  اجتمتتاع   
 ...مدار درمان

مدارِ اقامتی و مراک  اجتمتاع   جتماع درماندستورااعمل تأسیس و اداره مراک  ا
 کشور یستیسازمان به  1397مدارِ غیراقامتی )روزانه( مصوب  درمان

 21/2/1383قانون ساشتار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  قانون نظام جامع رفاه...













فهرستمطالب
 

 17 .............................................................................................. یگزار سپاس

 19 ....................................................................................................... درآمد
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 26 ............................................ مسئله حلّ کردیو ضرورتِ توجه به رو تی( اهم2

 27 ................................................................................. پژوهش نهیشی( پ3

 32 ................................................ اطالعات یگردآور وهی( روش پژوهش و ش4

 34 ............................................................................. محتوا لی. تحل1ـ4

 38 .................................................................................. . مصاحبه2ـ4

 39 ................................................................................... مشاهده. 3ـ4

 40 .......................................................... ها و حجم نمونه یریگ ( روش نمونه5

 42 ............................................................. پژوهش ی و محدوده  ( چارچوب6

 42 .................................................................. «مسئله حلّ»از  . مقصود1ـ6

 43 ............................................ یمشکالتِ مورد بررس ای میجرا ی طهی. ح2ـ6

 44 ........................................................ یمورد بررس یِنهادها ی طهی. ح3ـ6

 45 ..................................................... یموضوعاتِ موردِ بررس ی طهی. ح4ـ6

 46 .............................................................. کتاب نشِ مطالبی( ساختار و چ7

 مسئله حلّ یها دادگاه یشناس و گونه یشناس مفهومفصل اول: 

 50 .............................................................................یشناس . مفهوم1ـ1
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 50 .................................................. اصالح و درمان یِشناس . مفهوم1ـ1ـ1

 52 ........................................................... ی. مفهوم بازپرور1ـ1ـ1ـ1

 53 ......................................... یاصالح یکردهای. اصالح و رو2ـ1ـ1ـ1

 54 ............................................ یدرمان یکردهای. درمان و رو3ـ1ـ1ـ1

 56 .............................................. «مسئله حلّ» فیظهور و تعر ری. س2ِـ1ـ1

 66 ....................................... مسئله حلّ یها و ساختارِ دادگاه تی. ماه3ـ1ـ1

 70 ..................................... مسئله حلّ یها دادگاه نیادیبن یها یژگی. و4ـ1ـ1

 77 ............................. مسئله حلّ یِها در دادگاه یدادرس وهی. مفهوم و ش5ـ1ـ1

 80 .................................................... مسئله حلّ یها دادگاه یشناس . گونه2ـ1

 90 ....................................... یدرمان کردِیّمسئله با رو حل یها . دادگاه1ـ2ـ1

 90 ........................................ مدار موادمخدر درمان یها . دادگاه1ـ1ـ2ـ1

 95 ........................................... مدار خانواده درمان یها . دادگاه2ـ1ـ2ـ1

 99 .......................... (هیالحما )اشخاصِ الزم یوابستگ یها . دادگاه3ـ1ـ2ـ1

 100 ................................................ سالمت روان یها . دادگاه4ـ1ـ2ـ1

 105 .................................... سربازان مدار کهنه درمان یها . دادگاه5ـ1ـ2ـ1

 107 .................................................. ها خانمان یب یها . دادگاه6ـ1ـ2ـ1

 110 ....................... یمیترم ای یاصالح کردیمسئله با رو حلّ یها . دادگاه2ـ2ـ1

 110 ........................................... اطفال و نوجوانان یها . دادگاه1ـ2ـ2ـ1

 114 ............................................ یخشونت خانگ یها . دادگاه2ـ2ـ2ـ1

 119 ..................................... ورود مجدد به اجتماع یها . دادگاه3ـ2ـ2ـ1

 124 ................................................. محور اجتماع یها . دادگاه4ـ2ـ2ـ1

 127 ..................................... یجنس نی/مجرممیجرا یها . دادگاه5ـ2ـ2ـ1

 128 ................. یـ اجتماع یحقوق نِیمسئله در مفهومِ نُو حلّ یها دادگاه. 3ـ2ـ1

 129 ......................................... ستیز طیمسئله مح . دادگاه حل1ّـ3ـ2ـ1

 131 ................................................. مسئله مسکن . دادگاه حل2ّـ3ـ2ـ1
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 مسئله حلّ یها وهیابزارها و ش ،ینظر یِفصل دوم مبان

 134 ....................................................... مسئله حلّ کردیرو ینظر ی. مبان1ـ2

 135 .......................................... یمیمدار و عدالت ترم . حقوق درمان1ـ3ـ2

 138 ................................................................. گرا . عدالت عمل2ـ3ـ2

 140 ........................................................... یا هیعدالت رو هی. نظر3ـ3ـ2

 141 ............................................................... یبازدارندگ هی. نظر4ـ3ـ2

 145 ....................................................... یاجتماع یریادگی هی. نظر5ـ3ـ2

 148 .................................................... یاسیو تحوالت س اتی. نظر6ـ3ـ2

 154 ........................................................... یبشر نیادی. حقوق بن7ـ3ـ2

 159 ........................................................ مسئله حلّ یِو ابزارها ها وهی. ش2ـ2

 160 ........................................................ ینیبال یِدرمان یِها وهی. ش1ـ2ـ2

 160 ....... ینیبال یِها یشناس مسئله و جرم حلّ کردیدر رو« درمان». تفاوت 1ـ1ـ2ـ2

 164 .................................. ینیها و مراحل درمانِ بال . انواع روش2ـ1ـ2ـ2

 169 ............................................................... مدار . حقوق درمان2ـ2ـ2

 170 ..................................... مدار و هدفِ حقوق درمان فی. تعر1ـ2ـ2ـ2

 174 ....................................مدار حقوق درمان یها کی. انواع تکن2ـ2ـ2ـ2

 178 .................................................................. یمی. عدالت ترم3ـ2ـ2

 178 ........................................یمیعدالت ترم تیو ماه نهیشی. پ1ـ3ـ2ـ2

 180 ............................... یمیعدالت ترم نیادیو اصول بن ها هی. رو2ـ3ـ2ـ2

 181 ........................ مسئله حلّ کردیدر رو یمیعدالت ترم گاهی. جا3ـ3ـ2ـ2

 183 ................................................. (ندمحوری)فرا یا هی. عدالت رو4ـ2ـ2

 183 .................. یفریبا عدالت ک یا هیو ارتباط عدالت رو یستی. چ1ـ4ـ2ـ2

 187 ........................ رانیا یدر نظام حقوق یا هیعدالت رو گاهی. جا2ـ4ـ2ـ2

 رانیا ییِو قضا ینیمسئله در بستر نظام تقن حلّ یها فصل سوم اصولِ حاکم بر دادگاه

 193 ............... رانیا یِنیتقن یها تیمسئله و ظرف حلّ یها . اصولِ حاکم بر دادگاه1ـ3

 194 ............................... مسئله به حلّ یسنت . تحوّلِ گفتمان از قضاوت1ـ1ـ3
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 200 ................. درمان و نظارت ،یریگ میتصم ندیدر فرا یریپذ مشارکت. 2ـ1ـ3

 205 ....................... یاصالح، درمان و بازپرور ندیبر فرا یینظارت قضا. 3ـ1ـ3

 211 ......................... یبا روند دادرس یو اصالح یخدماتِ درمان قِی. تلف4ـ1ـ3

 216 ........................... اصالح و درمان ندیدر فرا یتیارائه خدمات حما. 5ـ1ـ3

 220 ........................ رانیدر ا مسئله اصولِ حلّ یِو ساختار یقانون یِها چالش. 2ـ3

 221 ........... یفریک نیقوان یِضدِّدرمان یِها مسئله و جلوه حلّ یِ. موانعِ قانون1ـ2ـ3

 221 ................................. ییهمه آراء قضا دنظربودنِی. قابلِ تجد1ـ1ـ2ـ3

 223 ...... یشرع یها مجازات ای میمسئله در جرا حلّ ایدرمان  تِی. محدود2ـ1ـ2ـ3

 223 ........... مشکل یِرغمِ بقا نمودنِ پرونده به به مختومه ی. الزامِ قانون3ـ1ـ2ـ3

 225 ........... به مشکل یا رهیجز یدگیرس ؛ییقضا تِیصالح کِی. تفک4ـ1ـ2ـ3

 226 .............................. یساختار و تفکّر سازمان یِضدِّدرمان یها . جلوه2ـ2ـ3

 یفـر یک یها مسئله در دادسرا و دادگاه کاربستِ اصول حلّ یِها و راهکارها . چالش3ـ3

 227 ............................................................................................ رانیا

 228 ........................................ مسئله حلّ کردِیضرورتِ کاربست رو .1ـ3ـ3

 233 ................................................... مسئله حلّ کردیرو ی. اثربخش2ـ3ـ3

 243 .................................... از کارکردِ نهادِ قضاوت یسنت یرهای. تفس3ـ3ـ3

 250 ............. مشکل و درمانِ متهم صِیتشخ ندیدر فرا تی. ابهام و محدود4ـ3ـ3

 260 ................................ یهیو تنب یقیتشو ی. عدم تناسبِ سازوکارها5ـ3ـ3

 265 ..................... درمان یبرا ازیمورد ن یو انسان یمنابعِ مال تِی. محدود6ـ3ـ3

 270 ...... یینها یدر رأ یـ درمان یماتِ اصالحیاتخاذِ تصم یِها تیمحدود. 7ـ3ـ3

 رانیاد در ایمسئله به اعت مدارِ حلّ درمان یِها دگاهیفصل چهارم د

 278 ............. رانیبر اصالح و درمانِ معتادان در ا یمبتن یها استیتحول س ری. س1ـ4

 279 ....... مصرفِ مواد قیمنجر به تشو یها مداخله ایعدم مداخله  کردیرو. 1ـ1ـ4

 281 ......................... یترک اجبار ای ییبر سزاگرا یمبتن یفری. مداخله ک2ـ1ـ4

 285 ................................ ادیترک اعت یِتیو حما یقیتشو ی. سازوکارها3ـ1ـ4

 288 .............................. محور و اجتماع یفریرکیغ رانه،یشگی. اقدامات پ4ـ1ـ4
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 292 .................................................................. یدرمان کردی. رو5ـ1ـ4

 296 ........................ رانیمدار موادمخدر ا دادگاه درمان یِشیطرح آزما یِابی. ارز2ـ4

 300 ..................................... یو ساختار سازمان یقانون یِمبان یِابی. ارز1ـ2ـ4

 300 .................................... یقانون یِمبان حِی. عدم کاربستِ صح1ـ1ـ2ـ4

 306 ................. ی. عدم تناسب و ضعف در عنوان و ساختار سازمان2ـ1ـ2ـ4

 314 ........... جو درمان یِو غربالگر رشیپذ ،ییشناسا یها شاخص یِابی. ارز2ـ2ـ4

 314 ................. جو درمان رشیو پذ ییشناسا یها . ابهام در شاخص1ـ2ـ2ـ4

 323 ................................. یغربالگر یِاستانداردها تِی. عدم رعا2ـ2ـ2ـ4

 329 ..................... و دوره پسادرمان یدرمان، توانمندساز ندیفرا یابی. ارز3ـ2ـ4

 329 ...... ها هیها و تنب مشوّق مِیاز تعهدنامه، تفه حیصح یِریگ . عدمِ بهره1ـ3ـ2ـ4

 332 .... یبرنامه درمان یِابیجو و فقدانِ ارز درمان حِی. عدمِ سنجشِ صح2ـ3ـ2ـ4

 337 ......... یدرمان و توانمندساز یها دوره ی. نقص در ارجاع و اجرا3ـ3ـ2ـ4

 344 ............... و اقداماتِ پس از دوره درمان ییقضا مِیتصم لِی. تحل4ـ3ـ2ـ4

 رانیو اطفال در ا یفریک یِمسئله به دادرس حلّ یِمیترم یِها دگاهیفصل پنجم د

 یفـر یک یِهـا  یمسـئله و دادرسـ   حـلّ  یهـا  در دادگـاه  یمـ یکـردِ ترم ی. کاربستِ رو1ـ5

 353 ............................................................................................ رانیا

 353 ......................... مسئله حلّ یها در دادگاه یمیترم کردی. کاربستِ رو1ـ1ـ5

 353 ...... مسئله حلّ یها در دادگاه یمیترم کردیاِعمال رو یسنج امکان. 1ـ1ـ1ـ5

 356 ....... مسئله حلّ یها در دادگاه یمیترم کردیاِعمال رو یها . چالش2ـ1ـ1ـ5

 361 ......... مسئله حلّ یها در دادگاه یمیترم کردی. آثار مثبت اِعمال رو3ـ1ـ1ـ5

 363 ............................ یفریک یها در دادگاه یمیترم کردی. کاربست رو2ـ1ـ5

 363 ....... یفریک ییقضا هیمسئله در رو حلّ کردِیرو یمیترم یها . جلوه1ـ2ـ1ـ5

 368 ...... یفریک یها مسئله در دادسرا و دادگاه حلّ یمیکرد ترمی. موانع رو2ـ2ـ1ـ5

 372 .............................. یمیبه توافقاتِ ترم یبخش تیّ. لزومِ رسم3ـ2ـ1ـ5

 375 ........................ رانیاطفال و نوجوانان در ا یِمسئله به دادرس حلّ کردی. رو2ـ5

 376 ......................... اطفال یِمحور در حوزه دادرس مسئله ییِ. تفکّر قضا1ـ2ـ5
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 377 ............................ ییدستگاه قضا رانِیمسئله در مد . تفکّر حل1ّـ1ـ2ـ5

 380 ......................... اطفال و نوجوانان یِمسئله در قاض . تفکّر حل2ّـ1ـ2ـ5

 384 ................. مناسب میمتهمان نوجوان و اتخاذِ تصم تِی. سنجش وضع2ـ2ـ5

 391 ..................... اطفال و نوجوانان یِدر دادرس یمیترم یِها . ابتکارعمل3ـ2ـ5

 392 .............................................. یمیترم ییِقضا یِرهای. تفس1ـ3ـ2ـ5

 392 ..................... یگریانجیبه م یریم تعزی. ارجاع تمامِ جرا1ـ1ـ3ـ2ـ5

 395 ..... ا مُعلّقیاز نهادِ گذشت مشروط  یمیترم ییِقضا یرهای. تفس2ـ1ـ3ـ2ـ5

 399 .......... یمیر ترمیبا تفس یقانون یِشکل یها تی. رفع محدود3ـ1ـ3ـ2ـ5
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